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VOORWOORD
Het Cultuurgebouw is een bijzonder complex
van voorzieningen in Haarlemmermeer
met prachtige culturele programma’s van
De Meerse, Duycker/Artquake, Pier K, De
Bibliotheek Haarlemmermeer en Het Podium
voor Architectuur. Er is veel te beleven, te
genieten en er valt heel veel te leren. Dat
kan in vijf podiumzalen, een popcafé, diverse
vergaderlocaties, een bibliotheek met lees-,
leer- en werkplekken, talrijke cursuslokalen
en oefenstudio’s. Op andere locaties in de
gemeente zijn er nog vier bibliotheken, een
goed geoutilleerd centrum voor de kunsten
in Nieuw-Vennep en het vestzaktheater Het
Oude Raadhuis.
Het Cultuurgebouw is in 2015 bestuurlijk
gefuseerd. Sindsdien zijn er belangrijke stappen
gezet in de verbetering van de besturing en de
bedrijfsvoering van Het Cultuurgebouw.
Ook zijn er tal van interessante dwarsverbanden gelegd in de programma’s van de
labels in Het Cultuurgebouw: De Bibliotheek
Haarlemmermeer, De Meerse, Duycker/
Artquake, Pier K en Het Podium voor
Architectuur.
Nu is het zaak de focus weer meer te leggen
op de inhoud van de culturele programma’s.
De hoofdlijnen daarvan liggen voor u in dit
meerjarenbeleidsplan 2017-2020. Hierin staat
vermeld in welke richting de inspirerende
culturele programma’s zich de komende jaren
ontwikkelen. Het is een impressionistische
schildering van wat Het Cultuurgebouw en
haar labels de komende jaren tonen en van wat
er te beleven is. In de komende jaarplannen en
vooral in de dagelijkse praktijk volgt de verdere
concretisering van dit beleidsplan.

omgeving en hen daarvan te laten genieten,
zich erdoor te verwonderen en zich ermee te
ontwikkelen.
Dit meerjarenbeleidsplan is tot stand gekomen
op basis van documentstudie, gesprekken met
stakeholders, klanttevredenheidsonderzoek,
bezoeken aan congressen en collega-instellingen, het uitvoeren van een sterktezwakteanalyse en tal van besprekingen binnen de
diverse teams in Het Cultuurgebouw, met de
Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad.
Van elk bezoek en elke bespreking werd het
beleidsplan weer rijker en meer aansluitend bij
de kansen die Het Cultuurgebouw heeft en de
uitdagingen waar het voor staat. Het resultaat
ligt nu voor u.
Het meerjarenbeleidsplan is als volgt
opgebouwd. Allereerst gaat het in op het
belang van kunst en cultuur. Vervolgens bevat
hoofdstuk 2 de missie, visie, kernwaarden en
strategische keuzen voor Het Cultuurgebouw
als geheel. In de hoofdstukken 3 tot en met 7
staan vervolgens de missie, visie en strategische
keuzen van De Bibliotheek, De Meerse,
Duycker/Artquake, Pier K en Het Podium voor
Architectuur vermeld. Hoofdstuk 8 gaat in
op de gemeenschappelijke, labeloverstijgende
activiteiten binnen Het Cultuurgebouw. Tot slot
zijn er de hoofdstukken Staf en ondersteuning
(9) en Financiën (10).
Bart Fiers,
voorzitter Raad van Bestuur

Alles is erop gericht om zo veel mogelijk
inwoners van Haarlemmermeer in aanraking
te brengen met een breed spectrum van kunst,
cultuur en kennis in een open en uitnodigende
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WAAROM KUNST EN CULTUUR?

Maslov heeft ons in piramidevorm voorgehouden hoe de menselijke behoeften zich als
een hiërarchie ontwikkelen. Aan de basis staan
onze fysiologische behoeften zoals eten en
drinken. Vervolgens zijn veiligheid en zekerheid
van belang, waarna de behoeften aan
saamhorigheid, vriendschap, liefde en sociale
relaties, waardering en zelfrespect volgen.
Op het hoogste niveau zijn de behoeften
aan zelfverwerkelijking of zelfactualisatie en
de behoefte om de eigen persoonlijkheid en
talenten te ontwikkelen en te benutten.
Mensen hebben behoefte aan kunst en cultuur.
Dat geldt in ons land zeker in deze tijd, waarin
er weer meer aandacht is voor normen en
waarden en er stevige discussies en soms zelfs
wrijvingen ontstaan tussen groepen burgers.
Er is echt behoefte aan samenzijn, ontmoeting,
waardering en zelfverwerkelijking en de
behoefte om met identiteitsvragen bezig te zijn
en de eigen persoonlijkheid te ontwikkelen.
Kunst en cultuur zijn er in hun diverse
uitingsvormen puur om van te genieten, ze
zijn van grote waarde voor de persoonlijke
ontwikkeling van jong tot oud en dragen bij
aan saamhorigheid. Kunst en cultuur hebben
daarmee een grote betekenis op zowel
individueel niveau als voor de samenleving als
geheel. Ze hebben intrinsiek een belangrijke
waarde en zijn instrumenteel in de zin dat
kunst en cultuur belangrijke vehikels zijn die
bijdragen aan samenleven en leren. Ze helpen
mensen die het even tegenzit om weer nieuwe
perspectieven te zien en kleur aan hun leven te
geven.
Kunst en cultuur hebben zowel een onderscheidende als een verbindende betekenis en dragen
ook daarmee bij aan de samenleving. Met kunst
en cultuur kunnen groepen zich onderscheiden.
Tegelijkertijd leidt het kennis nemen van oude
en nieuwe culturen tot interessante verbindingen en vernieuwingen. Kunst geeft betekenis,
zorgt voor spiegeling en prikkeling. En dat is
4

allemaal van waarde. Het helpt ons als individu
en samenleving om stappen verder te komen.

‘Te leven is een gunst,
te weten hoe is een kunst.’
(Toon Hermans)
Kunst heeft vele vormen: muziek, dans, film,
theater, romans, gedichten, schilderijen, beeldhouwwerken en ga zo maar door. Niet iedereen
vindt alle soorten kunst even interessant en
dat hoeft ook niet. Kunst en cultuur ontroert
mensen, het zet aan tot denken, laat je even
ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid en
brengt je in contact met andere aspecten van
die werkelijkheid.
Het Cultuurgebouw en haar labels spelen
een belangrijke rol bij de ontmoeting van de
inwoners van Haarlemmermeer met kunst
en cultuur. Daarnaast heeft De Bibliotheek
nog een bredere betekenis. Zij levert met het
stimuleren en ontwikkelen van leesplezier,
het organiseren van ontmoetingen en het
aanbieden van taal- en informatieprogramma’s,
belangrijke voorwaarden voor een leven lang
leren.
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MISSIE,VISIE, KERNWAARDEN EN STRATEGISCHE KEUZEN

De missie verwoordt de reden van bestaan en
de betekenis die Het Cultuurgebouw als geheel
wil hebben en de visie hoe Het Cultuurgebouw
aankijkt tegen de eigen toekomst. De strategie
verwoordt de weg waarlangs Het Cultuurgebouw dit toekomstbeeld wil realiseren. En
kernwaarden zijn de centrale maatstaven met
behulp waarvan managers en medewerkers het
eigen gedrag en dat van anderen beoordelen;
het is het ethisch kompas, oftewel het DNA
van de organisatie.

2.1 Missie
Het Cultuurgebouw - ook van jou.
Het Cultuurgebouw brengt alle inwoners van
Haarlemmermeer in aanraking met een breed
spectrum van kunst, cultuur en kennis in een
open en uitnodigende omgeving.

Kernwaarden: gastvrijheid,
professionaliteit en
ondernemerschap.
Met de aanduiding Het Cultuurgebouw - ook
van jou, die ook de titel van dit meerjarenbeleidsplan vormt, spreekt Het Cultuurgebouw
uit dat zij en de labels er zijn voor de hele
gemeente. Het Cultuurgebouw biedt prachtige
programma’s van professionele podiumkunsten,
leerzame en inspirerende programma’s voor
cultuureducatie en uitstekende faciliteiten om
je op allerlei terreinen te ontwikkelen.
Het Cultuurgebouw en haar labels hebben
daartoe een prachtig professioneel aanbod.
Tegelijkertijd biedt het Cultuurgebouw ruimte
aan amateurkunsten, verenigingen, stichtingen,
bedrijven, serviceclubs, enzovoort om hier
programma’s en evenementen neer te zetten.
Het Cultuurgebouw brengt die mogelijkheden
nadrukkelijk voor het voetlicht en is als
expertisecentrum beschikbaar om initiatieven
van derden met advies en ondersteuning te
faciliteren. Zo wordt Het Cultuurgebouw een
echt Podium van iedereen in Haarlemmermeer.

2.2 Visie
Het Cultuurgebouw is dé culturele
onderneming in Haarlemmermeer voor
theater, concerten, educatie, informatie,
tentoonstellingen, debatten en manifestaties.
Het Cultuurgebouw en zijn dependances zijn
plekken voor beleving, ontmoeting, verbinding,
ontwikkeling en inspiratie. Op die (en andere)
locaties vindt de programmering van Pier K,
De Meerse, Duycker/Artquake, De Bibliotheek
en Het Podium voor Architectuur plaats.
Het zijn plekken om te vertoeven en het
zijn programma’s om van te genieten. Het
Cultuurgebouw is de verbindende functie die
de cultuurproducten van de labels versterkt en
initiatieven voor samenwerking en programmering uit Haarlemmermeer ruimte biedt en op
deskundige wijze faciliteert.

2.3 Kernwaarden
De kernwaarden van Het Cultuurgebouw als
geheel, waaronder de labels, zijn gastvrijheid,
professionaliteit en ondernemerschap.
Bij gastvrijheid gaat het om oprechte aandacht
voor de klant, passie, representativiteit, kennis
van zaken, ‘tone of voice’ en mensenkennis.
Gastvrijheid is het blij maken van gasten door
middel van excellent gastheerschap.
Iedere medewerker van Het Cultuurgebouw
straalt professionaliteit uit. Zij zijn bekwaam
in hetgeen van hen wordt verwacht (kennis
van zaken). Zij werken transparant (open en
eerlijk), accuraat en dragen de eenheid van
organisatie uit. In hun professionaliteit zien
zij waar mogelijkheden liggen en geven daar
op constructieve manier invulling aan. Zij zijn
betrokken bij de klanten en gaan flexibel in op
vragen die zich aandienen en kansen die zich
voordoen.
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Ondernemerschap betekent zoeken naar en
verbinding aangaan met partners om zoveel
mogelijk toegevoegde waarde te hebben.
De medewerkers kennen de vragen uit de
markt, haken aan bij nieuwe ontwikkelingen
en werken samen met partners om elkaar
wederzijds te versterken en zo goed mogelijk
in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
Medewerkers zijn kostenbewust en zorgen
voor continuïteit van de culturele onderneming.

2.4 Strategische keuzen
Het Cultuurgebouw heeft op basis van
gesprekken met stakeholders, een SWOTanalyse en best practices uit de omgeving
strategische keuzen gemaakt voor het beleid
in de komende jaren. De resultaten van deze
gesprekken en de SWOT-analyse treft u aan in
de bijlagen. De belangrijkste uitdaging voor Het
Cultuurgebouw is om nog meer van betekenis
te zijn voor mensen, groepen, organisaties en
bedrijven in Haarlemmermeer, door met hen
samen te werken en ruimte te bieden aan hun
initiatieven en deze te faciliteren.
Voor de komende jaren gelden de volgende
strategische keuzen voor Het Cultuurgebouw
als geheel:
De intrinsieke waarde van kunst en cultuur
staat centraal. Het zorgt voor de noodzakelijke en gewenste beleving, ontmoeting,
verbinding, ontwikkeling en inspiratie.
Het Cultuurgebouw is omgevingsbewust
en focust zich op maatschappelijke vraagstukken, waarbij jaarlijks de urgentie wordt
bepaald.
Het Cultuurgebouw zet samenwerkingsverbanden met partners in het sociaal
domein voort en breidt het aantal
activiteiten voor kwetsbare groepen verder
uit. Deze groepen leven op en ontwikkelen
zich met het prachtige aanbod van kunst en
cultuur.
6

Het Cultuurgebouw heeft al veel betekenis
op en voor scholen en bouwt het partnerschap met scholen verder uit.
Het Cultuurgebouw richt zich in het
bijzonder op kinderen en jongeren.
Het Cultuurgebouw programmeert mooie
voorstellingen, concerten, evenementen en
educatieve programma’s. Daarnaast biedt
zij ruimte voor en actieve ondersteuning
aan programmering door en met culturele,
maatschappelijke en private partners.
Het gaat daarbij ook om co-creatie. Het
Cultuurgebouw geeft echt betekenis en
invulling aan de titel van dit meerjarenbeleidsplan: Het Cultuurgebouw - ook van jou.
De openstelling van Het Cultuurgebouw
en de dependances is afgestemd op de
klantbehoefte.
Het Cultuurgebouw experimenteert in de
donkere en koude maanden waarin mensen
op zoek zijn naar betekenisvolle binnenactiviteiten met zondagprogrammering
en zondagopenstelling.
Het Cultuurgebouw onderzoekt op welke
wijze zij van betekenis kan zijn in de vijf
kernen die deel uit maken van de nieuwe
gemeente die ontstaat na de herindeling in
2019.
Het Cultuurgebouw kapitaliseert de
bekendheid van de labels. Zij faciliteert de
prachtige programma’s van de labels en
stimuleert verbindingen tussen de labels
en de realisatie van gemeenschappelijke,
labeloverstijgende activiteiten.
Het Cultuurgebouw is innovatief.
De komende jaren ontwikkelt zij nieuwe
producten en worden nieuwe doelgroepen
bereikt. Er zijn innovatielabs om deze
vernieuwingen te realiseren.
Het Cultuurgebouw heeft bekwame en
gemotiveerde medewerkers.

Er is optimale marketing.
Het Cultuurgebouw verkrijgt meer
inkomsten uit de derde geldstroom. Het
gaat dan in het bijzonder om partnerships
met bedrijven (waaronder sponsoring),
inkomsten uit giften en van fondsen.
Het eigen vermogen van Het Cultuurgebouw
groeit de komende jaren.
Het Cultuurgebouw kent een optimaal
ruimtegebruik.
Het Cultuurgebouw heeft optimale
bedrijfsprocessen.

De medewerkers van de dagbesteding
verzorgen de lunch voor iedereen in
Het Cultuurgebouw. Op donderdag doen ze
dat bij Pier K Nieuw-Vennep voor de
bezoekers van de Ouderensociëteit.
Ze maken dan gebruik van groente, fruit en
kruiden uit de daktuin van het gebouw. Deze
tuin wordt onderhouden door de tuingroep
van Ons Tweede Thuis. De lunch wordt geserveerd op schalen die zijn gemaakt door
de cursisten van Keramiek Speciaal (voor
mensen met een beperking).
Een mooie samenwerking!

De volgende hoofdstukken gaan nader in op de
uitwerking van de strategische keuzen voor de
labels van Het Cultuurgebouw.
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Haarlemmermeer
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DE BIBLIOTHEEK HAARLEMMERMEER

De Bibliotheek is het enige label binnen
Het Cultuurgebouw met een wettelijke basis.
De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) benoemt vijf kernfuncties
voor openbare bibliotheken: het ter beschikking
stellen van kennis en informatie, het bieden
van mogelijkheden tot ontwikkeling en
educatie, het bevorderen van lezen en het laten
kennis maken met literatuur, het organiseren
van ontmoeting en debat en het laten
kennismaken met kunst en cultuur.
De Bibliotheek behoudt haar klassieke
informatie- en uitleenfunctie en ontwikkelt
zich naar een participatiebibliotheek en krijgt
zo veel nieuwe taken in het sociaal domein.
De focus ligt de komende jaren op het
ontwikkelen, uitbouwen en promoten van
deze nieuwe taken en activiteiten. Bibliotheken
blijven leesbevordering stimuleren door alle
prachtige verhalen op een sfeervolle manier aan
het grote publiek te presenteren in de mooie
gebouwen en op de scholen. De Bibliotheek
speelt ook een steeds grotere rol in de
persoonlijke ontwikkeling van de inwoners
van Haarlemmermeer. Je kunt er studeren en
werken en je vindt er toegang tot allerlei gratis
databanken waar je thuis voor moet betalen.

De Bibliotheek verrijkt het leven.
Om dit proces te ondersteunen, werkt
De Bibliotheek intensief samen met landelijke
en lokale partners. De branchevereniging sluit
op landelijk niveau overeenkomsten af met
strategische partners zoals de Belastingdienst.
Lokaal worden samenwerkingsverbanden
aangegaan met onder andere MeerWaarde,
scholen en culturele partners.
De e-book portal van De Koninklijke
Bibliotheek wordt steeds intensiever gebruikt,
wat leidt tot een stijging van het aantal
uitgeleende e-books.

ontwikkeld, waar in samenwerking met ROC’s,
Vluchtelingenwerk, welzijnsorganisaties en
dergelijke laaggeletterden worden geholpen
om hun taalvaardigheid op een hoger niveau te
brengen. Dat is echt nodig voor economische
zelfredzaamheid en om maatschappelijk mee te
kunnen doen. En digibeten leren omgaan met
de computer en worden zo vaardig om digitaal
(binnenkort de enig mogelijke manier) met de
overheid te communiceren.
Door deze ontwikkelingen, in combinatie
met de activiteiten van het programma De
Bibliotheek op School, is een lange periode van
daling van de gebruikscijfers omgezet in een
stabilisering daarvan.

3.1

Missie

De Bibliotheek Haarlemmermeer verrijkt het
leven met boeken, kennis, taalprogramma’s en
ontmoetingen voor lees- en leefplezier,
zelfredzaamheid en maatschappelijke
participatie.

3.2

Visie

De Bibliotheek is onafhankelijk en voor alle
inwoners van Haarlemmermeer zowel fysiek
als digitaal toegankelijk. De gebouwen in
Hoofddorp centrum, Floriande en
Nieuw-Vennep, Badhoevedorp en Zwanenburg
zijn uitnodigend, de medewerkers deskundig en
hartelijk en de digitale omgeving is gebruiksvriendelijk en compleet. De Bibliotheek is
daarbij een belangrijke facilitator voor ontwikkeling, ontdekking, ontmoeting en ontspanning.

Op tal van plekken in het land (ook in
Haarlemmermeer) worden Taalhuizen
9

Ontwikkelen
Iedereen kan bij De Bibliotheek terecht
om zich verder te ontwikkelen. Daartoe
zijn een prachtige collectie en uitstekende
voorzieningen beschikbaar in een stimulerende
omgeving. De Bibliotheek vormt een netwerk
met onderwijsinstellingen dat zorgt voor een
breed aanbod voor bezoekers.

Centrale rol van De Bibliotheek
De Bibliotheek neemt een actieve, centrale en/
of coördinerende rol in de samenwerking met
relevante partners in het sociaal-maatschappelijke, educatieve en culturele netwerk gericht
op het leveren van toegevoegde waarde ten
aanzien van educatie, cultuur en ten behoeve
van kwetsbare groepen.

Ontdekken
De presentatie van de collectie daagt de
bezoeker uit om een ontdekkingsreis door De
Bibliotheek te maken. Het frontaal presenteren
prikkelt de fantasie waardoor nieuwe beelden
bij de bezoekers ontstaan.

3.3

Ontmoeten
De Bibliotheek is ingericht om ontmoeting te
stimuleren en voorzien van alle comfort. Een
bibliotheekbezoek is er ook om af te spreken
(een meetingpoint) en om nieuwe mensen te
ontmoeten. De verschillende activiteiten van
De Bibliotheek worden speciaal georganiseerd
om oud en jong samen te brengen.
Ontspannen
De Bibliotheek is vol met prachtige verhalen.
Spannende verhalen, romantische verhalen,
enge verhalen, educatieve verhalen en vele
biografieën. Je kunt een boek lenen om thuis
of elders helemaal in weg te dromen of je kunt
dat doen in het boek dat je minuten geleden
thuis hebt gedownload.
Aanbod
Met het creëren en uitdragen van een
persoonlijk en relevant aanbod speelt
De Bibliotheek steeds meer in op de
individuele behoeften van de klant en bereikt
De Bibliotheek meer mensen. Klantonderzoek
is erop gericht de klantbehoefte te achterhalen,
waarna De Bibliotheek nieuwe programma’s
ontwikkelt of bestaande programma’s
optimaliseert.
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Strategie

De komende jaren is het de belangrijkste
uitdaging voor De Bibliotheek om de vijf
kernfuncties, genoemd in de Wsob, verder
te ontwikkelen en daarbij te focussen op het
verder ontwikkelen van dienstverlening om
taalachterstanden te voorkomen, participatie
van de bewoners aan de samenleving te
stimuleren en vereenzaming tegen te gaan.

Een vierjarige die niet
voorgelezen wordt, kent
gemiddeld zo’n 1500 woorden.
Een vierjarige die wel
voorgelezen wordt, kent
er al gauw 3500.
De strategie van De Bibliotheek kent vier
speerpunten. In de eerste plaats zet
De Bibliotheek zijn klassieke kerntaken door
ten aanzien van het ter beschikking stellen van
kennis en informatie, het bevorderen van lezen
en het laten kennis maken met literatuur.
In de tweede plaats focust De Bibliotheek zich
de komende jaren op doorgaande lijnen lezen
en mediawijsheid van 0-18 jaar. Het tegengaan
van taalachterstanden is van cruciaal belang
voor de toekomst van de jeugd. Daarom
zet De Bibliotheek vol in op de vroeg- en
voorschoolse programma’s BoekStart voor
baby’s en voor kinderopvang en De Bibliotheek
op School voor primair en voortgezet
onderwijs. Deze programma’s worden samen
met de branche doorontwikkeld en lokaal

uitgerold. De Bibliotheek gaat het gesprek
aan met de gemeente met het doel hiervoor
middelen beschikbaar te krijgen. Verder vinden
ombuigingen in de huidige begroting plaats
om te herinvesteren in De Bibliotheek op
School. Het doel is dat alle organisaties voor
kinderopvang en alle scholen voor primair en
voortgezet onderwijs aansluiten en actief aan
de programma’s deelnemen.

Dat is nodig omdat burgers binnenkort
uitsluitend digitaal kunnen communiceren met
de overheid.

Kinderen die veel boeken
lezen verhogen kun kans op
een goede Cito-score.

De Bibliotheek faciliteert werkzoekenden op
weg naar economische zelfstandigheid door het
organiseren van bijeenkomsten, trainingen en
cursussen.

In de derde plaats wil De Bibliotheek het bereik
onder de jeugd vergroten om het resultaat
van hun onderwijsprestaties te verhogen. De
Bibliotheek gaat in gesprek met deze doelgroep
en investeert met de verkregen informatie in
een goed op hun behoefte afgestemd aanbod.
In de vierde plaats focust De Bibliotheek op
kwetsbare burgers met als doel de dienstverlening voor deze doelgroepen verder te
ontwikkelen. Het gaat dan om de bestrijding
van laaggeletterdheid, het op weg helpen van
digibeten, het faciliteren van werkzoekenden op
weg naar economische zelfstandigheid en het
stimuleren van participatie.
De bestrijding van laaggeletterdheid vindt
plaats samen met het onderwijs en andere
netwerkpartners. Hierbij stelt De Bibliotheek
kennis en faciliteiten beschikbaar. Ketenpartners
verzorgen binnen bibliotheken lessen in de
Nederlandse taal.
Bibliotheekmedewerkers zetten zich in
om de digitale vaardigheden van burgers
te verbeteren met behulp van diverse
programma’s. Er zijn trainingen in het gebruik
van iPads, smartphones etc.
Met de Belastingdienst en de Gemeente zijn er
afspraken om burgers te helpen bij het invullen
van digitale formulieren.

‘Ik vond de cursus zeker heel nuttig,
dit mede om een goed inzicht te
verkrijgen over de
digitale wereld.’ (Dhr. Hubert)

Door verschillende programma’s te
ontwikkelen voor kwetsbare groepen die niet
of nauwelijks participeren aan de samenleving
levert De Bibliotheek een belangrijke rol in
het bevorderen van participatie onder deze
bewoners.
Op zondagen zijn veel mensen op zoek naar
zingeving en een aangename vrijetijdsbesteding.
De hoofdvestiging van De Bibliotheek gaat
daartoe als proef in de donkere en koude
maanden open. En er zullen (in de Passage)
ook concerten en lezingen zijn die zorgen
voor inspiratie, beleving, ontmoeting en puur
genieten.
De Bibliotheek werkt bij de programmering
en uitvoering van tal van activiteiten intensief
samen met de andere labels in
Het Cultuurgebouw.
De Bibliotheek heeft gekwalificeerde en
gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers, die
samen zorgen voor de verrijkende programma’s
van De Bibliotheek.
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4.

DE MEERSE

De Meerse biedt een breed aanbod van theater
in drie zalen en een gevarieerd programma
beeldende kunst met als doel dat bezoekers
een mooi avondje uit beleven, dat zij van de
voorstellingen, concerten en tentoonstellingen
genieten, dat zij geïnspireerd raken en dat zij
andere mensen ontmoeten.

Het beste in schoonheid,
verbeelding en gastvrijheid!
4.1

Missie

De Meerse biedt het beste in schoonheid,
verbeelding en gastvrijheid; ter ontspanning,
ontmoeting en verrijking.

4.2

Visie op theater

De Meerse als prachtige schouwburg is
nadrukkelijk van en voor de inwoners van
Haarlemmermeer, binnen het mooie concept
Het Cultuurgebouw - ook van jou.
De Meerse is een veelzijdige, regionale
schouwburg die met een brede programmering een afspiegeling toont van het landelijk
theateraanbod, zoveel mogelijk aansluitend
op de smaak en interesse van de inwoners
van Haarlemmermeer.
Naast populair aanbod is er ook ruimte
voor vernieuwende en grensverleggende
programma’s. Gedeeltelijk vanuit de verantwoordelijkheid om het landelijk aanbod
te tonen, deels vanuit de overtuiging dat
aanbod de vraag stuurt. Je kunt niet weten
wat je wilt zien, als je niet weet waaruit je
kunt kiezen.
Er wordt geprogrammeerd vanuit de kennis
over en de liefde voor publiek en podiumproducten. Er wordt een verantwoorde mix
nagestreefd van populair en experimenteel
theater, variërend per zaal. De Meerse wil haar
publiek daarmee prikkelen en aan zich binden.

De bestaande bezoekers worden blijvend
uitgedaagd om een vernieuwende kunstuiting te
bezoeken en/of om nieuwe namen te bezoeken.
Van groot belang bij podiumkunsten blijft een
gevarieerd aanbod. Schouwburg De Meerse is
binnen de gemeente de enige aanbieder van
professioneel theater en samen met poppodium
Duycker nagenoeg de enige aanbieder van
professionele muziek. Dat vraagt om een
gevarieerd programma voor een breed publiek.
Die variatie zit hem in het aantal namen, in
zowel kunstzinnig- als amusementaanbod.
Dit zijn voornamelijk nationale namen, maar
ook internationale voorstellingen komen op het
podium. Alle genres zijn op alle drie de podia
vertegenwoordigd met grote en kleine namen.
Grote namen
De Meerse wil de populaire artiesten uiteraard
aan zich binden, maar omdat zij voor de artiest
geen overtuigende financiële prikkel heeft (een
grote zaal van 520 stoelen is klein ten opzichte
van de 800-zalen), moet zij het hebben van haar
gastvrijheid, haar betrokkenheid en haar steun
aan het vervolmaken van hun producties. Om
die rol goed te vervullen moet het personeel
kwalitatief sterk, gemotiveerd en betrokken
zijn. Zo kan De Meerse het beste leveren in
gastvrijheid en ondersteuning.

‘Het leven is een toneel en wij zijn
de acteurs.’ (William Shakespeare)
Aanbod in de zalen
De Meerse zet de drie theaterzalen op
de volgende manier in.
In de Grote Zaal is het sterrenaanbod te zien
in een verhouding populair-experimenteel
70%-30%. Qua aanbod is er een focus op
cabaret, musical, toneel, show en populaire
muziek.
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In de Kleine Zaal staat het inhoudelijk aanbod
centraal. Er is daar een verhouding populairexperimenteel van 50%-50%. Het is een podium
voor medium gemonteerde podiumkunsten en
artistiek uitdagende producties en tevens een
doorgroeipodium voor cabaret en kleinkunst
van springplank naar sterren. De kernwoorden
zijn hier geëngageerd, avontuurlijk en groei met
een focus op toneel, dans, jeugdtheater, klassiek,
jazz- en wereldmuziek.

senioren in de vorm van middagvoorstellingen
en activiteiten, zoals ‘Route 65’. Er wordt
ingezet op samenwerking met Stichting Vier het
Leven en de Heemsteedse Kunstkring, die beide
zeer succesvol voor oudere bezoekers (80+)
theaterbezoek mogelijk maken, door ze onder
andere te ondersteunen met vervoer. Om
jongeren voor de schouwburg te interesseren,
is er samenwerking met middelbare scholen,
Pier K, Artquake en Duycker.

Het Oude Raadhuis is een springplankpodium.
De verhouding populair-experimenteel is er
30%-70%. Kernwoorden voor de programmering van Het Oude Raadhuis zijn talent,
laboratorium en intiem met focus op cabaret,
kleinkunst, nieuw muziektalent en poppentheater.

Podium van de bewoners
Daarnaast wil De Meerse de bewoners ook
zelf op het podium zien. Dat gebeurt tijdens
de theaterproducties die door lokale amateurgezelschappen in de zaal worden opgevoerd
voor publiek. Daartoe huren zij de zaal of zij
nemen deel aan de door De Meerse georganiseerde Ik Toon-avonden, jaarlijks in juni.

Landelijke uitstraling
De Meerse is ook landelijk van betekenis; zij
faciliteert landelijke premières en tv-registraties. Een landelijke bekendheid draagt, samen
met de hoogste kwaliteit van dienstverlening,
bij aan de mogelijkheid om grote namen te
kunnen programmeren in de grote zaal van
De Meerse, terwijl deze relatief klein is.
Een landelijke uitstraling draagt ook positief bij
aan het imago van De Meerse. Zij is daarmee
een schouwburg waar haar medewerkers en
inwoners van Haarlemmermeer trots op zijn
en waar zij bij willen horen.
Het Sociaal Domein
De Meerse speelt als vanouds een rol in
het sociaal domein door doelgroepprogrammering, faciliteiten voor mensen met
fysieke beperkingen (rolstoelplaatsen, liften,
ringleiding, etc.), de inzet van vrijwilligers en
ondersteuning van projecten en evenementen
met een cultureel-maatschappelijk karakter.
Daarnaast gebruikt Het Cultuurgebouw
de faciliteiten van De Meerse om speciale
doelgroepen te bedienen. Er wordt een aantal
voorstellingen en activiteiten in het programma
opgenomen die specifiek gericht zijn op
14

‘Slechts weinig mensen gaan naar
de dokter als ze een hoestbui
hebben; de meesten gaan naar
het theater.’ (Alec Guinness)
Montages
De Meerse speelt een rol in de verantwoordelijkheid ten opzichte van theaterproducenten.
Dit komt tot uiting in het faciliteren van
montages en registraties en door het boeken
van try-outs. Het stelt de artiesten in de
gelegenheid om hun producten te optimaliseren. Theaters als Het Oude Raadhuis en
De Meerse spelen daarin een belangrijke rol.
Filmhuis
De filmactiviteiten in Het Oude Raadhuis
en Pier K Nieuw-Vennep worden in een
gezamenlijk programma ondergebracht. Hierin
wordt afgestemd met CineMeerse. Daarnaast
vertoont de Bibliotheek Haarlemmermeer
boekverfilmingen als middel om het lezen
te stimuleren. De boekverfilmingen zullen
onderdeel uitmaken van de reeds bestaande
programmering van het filmhuis.

4.3

Visie op Beeldende Kunst

Galerie De Meerse
Beeldende Kunst raakt, boeit, ontroert, is
herkenbaar en ook schrijnend, weemoedig en
grappig, net als theater. In de galerie worden
jaarlijks acht tentoonstellingen georganiseerd
met werk van professionele beeldend
kunstenaars. Door de positionering, naast
de foyers van de schouwburg, is de galerie
verzekerd van een constante stroom bezoekers.
Alle disciplines komen aan bod in de
programmering: video, fotografie, schilder- en
beeldhouwkunst, installaties en grafiek.
Duo-tentoonstellingen worden afgewisseld
met groepstentoonstellingen en thematentoonstellingen, zoals een jaarlijkse
educatieve tentoonstelling in samenwerking
met docenten van Pier K. Ook is er een
afwisseling van landelijk bekende kunstenaars
met kunstenaars uit de regio.
In de foyers van De Meerse hangen kleine
wisselende tentoonstellingen met werk van
amateurs uit de regio. Voorts is er aansluiting
bij de thema’s en projecten die in Het
Cultuurgebouw centraal staan en is er
een aantal samenwerkingsprojecten met
Het Podium voor Architectuur.
Het Cultuurgebouw
Het Cultuurgebouw is in het bezit van kleine
verrijdbare expositiecontainers in de kleuren
van de labels. De containers worden gebruikt
als flexibele basis voor exposities door het
gehele gebouw. De vorm is onlosmakelijk
verbonden aan de inhoud van de Etalage van
het gebouw waar gestapelde, gele zeecontainers
staan. De lijn voor exposities is een voorlopige;
op basis van actualiteit, inschrijving door de
labels, docenten van Pier K en door voortgezet
onderwijs, worden inhoud en thema’s bepaald.
Het gaat om low budget exposities.

Sociaal domein
Ook De Meerse Beeldende Kunst speelt een
rol in het Sociaal Domein. Er is maandelijks
bezoek van De Vriendschap, dagbesteding
voor mensen met beginnende dementie, met
kunstbeschouwing en gesprek. Daarnaast
wordt de galerie bemand door een grote
groep vrijwilligers.

4.4

Strategie

De aandacht van De Meerse gaat de komende
tijd uit naar een verhoging van het aantal
bezoekers van voorstellingen, concerten en
andere evenementen en het aantal klanten
bij verhuringen. Daarnaast speelt De Meerse
een belangrijke rol in het faciliteren van het
concept Het Cultuurgebouw - ook van jou (voor
ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling).
Ook wordt ingezet op het verder verbeteren
van de gastvrijheid, zowel aan de voorkant
bij de bezoekers als aan de achterkant bij de
bespelers.
15
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Wat doet De Meerse de komende tijd
concreet om de missie gestalte te geven?
Breed programmeren met de juiste mix van
populair en experimenteel per zaal.
Breed programmeren in de galerie.
Meer premières programmeren, bijvoorbeeld
met behulp van een première-pakket voor
artiesten.
Montagemogelijkheden en tv-registratiemogelijkheden communiceren aan artiesten,
impresariaten en producenten.
Professionaliteit en gastvrijheid op elk
vlak creëren (aan de voor- en achterkant),
dit kenbaar maken en in de markt zetten
(marketingplan).
Artiesten ondersteunen door perspectief
te bieden op groei.
Grote namen programmeren, door
warme contacten.
Speciale evenementen, rondleidingen,
infodagen voor nieuwe bezoekers
(marketingplan).

Marktverkenning voor verhuur (benchmark)
en verhuur in de markt zetten
(marketingplan), concurreren op prijs,
kwaliteit, volledigheid faciliteiten en
culturele omgeving.
Filmhuisplan opstellen.
Marketingplan opstellen.
Meer aandacht voor Het Oude Raadhuis
(marketingplan) en effectiviteit einde seizoen
2016-2017 evalueren.
(Nieuwe) bedrijven benaderen voor verhuur,
bedrijfsuitjes, ontmoetingsmogelijkheden
(marketingplan).
‘Vrienden van De Meerse’ een belangrijke
rol laten spelen. De huidige regeling
evalueren.
Medewerkers en vrijwilligers leveren
kwaliteit; zij zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor de gastvrijheid.

Intensief samenwerken met de andere
labels in Het Cultuurgebouw.
Waar mogelijk programmeren voor
kinderen en jongeren.
Meer kaartverkoop door doelgroepprogrammering en -marketing
(marketingplan).
Voorstellingsprocessen aanpassen aan
doelgroepen (bijvoorbeeld aanvangstijden).
Sponsors en fondsen werven
(Wijzer Werven).
Cultureel ondernemen (verhuur,
bedrijfsprocessen, efficiency etc).
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Foto: Bob Geilings
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5.

DUYCKER EN ARTQUAKE

‘Without music, life would be a
mistake.’ (Friedrich Nietzsche)
Veel jongeren, maar ook andere doelgroepen,
willen graag van allerlei soorten popmuziek en
dance-events genieten. Daarvoor is Duycker
in Haarlemmermeer de place to be. Duycker
is voortgekomen uit Artquake, waar veel
middelbare scholieren in het bijzonder hun
muzikale talenten ontwikkelen.

5.1

Missie

Duycker is een eigenzinnig, professioneel,
dynamisch, laagdrempelig en open poppodium
voor actieve muziekbeleving en brede talentontwikkeling (in de regio Haarlemmermeer).
Artquake is hierbij het merk voor de
ontwikkeling van talent van eigen bodem.

5.2

Visie

Op basis van de ervaringen in de eerste vijf
jaar van Duycker en de actuele trends in de
popcultuur, staan voor de komende jaren de
volgende doelgroepen en programmalijnen
centraal:
12 - 18 jaar (middelbare scholieren)
- Binnenschoolse educatieve projecten
- Talentontwikkeling
- Open Podia
- Eclectisch
16 - 20 jaar (jongerencultuur,
hypeprogramma’s, talentontwikkeling)
- Hiphop
- Scene gericht / skate / metal
- Eclectisch

30 plus (twee keer per maand, populaire
muziek, historisch, gezinsprogramma’s)
- 30 plus genres (80’s / 90’s)
- Historische bands in de genres punk,
metal, hiphop, etc.
Niche programmering Kleine Zaal
(participatieprogramma, genregericht,
Hoofddorp)
- Ska/punk, input vanuit de doelgroep
Strudelfest
- Metal, input vanuit de doelgroep Strudelfest
- Hiphop (oude doelgroep)
- Tekno
- Reggae liefhebbers
Topacts
- Nederlandse topacts (krenten uit de pap,
als beschikbaar)
- Internationale topacts (binnen de niche,
met landelijke promotie)
Dance Programma (meer eigen invulling
en diepgang)
- Participatieprogramma
- Verhuur
- Externe partijen
Duycker werkt actief aan het opbouwen van
vertrouwen in de muziekprogrammering en
functioneert als lokaal kenniscentrum voor
popmuziek. Culturele partners en (horeca)
bedrijven weten Duycker te vinden om ook
op locatie popmuziek te programmeren.
Deze recentelijk ingezette lijn wordt de
komende jaren verder uitgebreid.

Eigenzinnig, professioneel,
dynamisch, laagdrempelig
en open!
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Duycker/Artquake staat ook voor actieve
muziekbeleving. Programma’s worden vaak
samen met de doelgroep ontwikkeld en
uitgevoerd.

5.3

Strategie

De aandacht bij Duycker gaat de komende tijd
uit naar een verhoging van het aantal bezoekers
van concerten en andere evenementen en
het aantal verhuringen en het sluitend maken
van de exploitatie. Daarnaast wil Duycker een
belangrijke rol spelen in het faciliteren van het
concept Het Cultuurgebouw - ook van jou (voor
ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling).
Met de hiervoor genoemde programmalijnen
voldoet Duycker aan de vraag van de
inwoner van Haarlemmermeer, zodat deze
de weg naar het poppodium vaker vindt.
Het beleid is erop gericht om met boeiende
concerten en aantrekkelijke dance-events
meer bezoekers te trekken.
Het beleid is er tevens op gericht om
tot een sluitende exploitatie te komen.
De tekorten uit het verleden mogen zich
niet herhalen.
Populaire muziek moet in Haarlemmermeer
eerst indalen, dus de keuze is om achter de
hype aan te programmeren.
Er worden daarom keuzes gemaakt voor
innovatieve programma’s met duidelijke
resultaatgerichte afspraken.
Marketing en programmering werken nauw
samen. Dat moet bijdragen aan grotere
bezoekersaantallen.
Duycker/Artquake werkt intensief samen
met de andere labels in Het Cultuurgebouw.
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De jongerencultuur is erg aan veranderingen
onderhevig. De lijnen die nu uitgezet zijn,
kunnen voor een gedeelte snel achterhaald
zijn. Het is daarom van belang constant
de markt te blijven verkennen en de
programmalijnen daar waar nodig aan te
passen.
De gekwalificeerde en gemotiveerde
medewerkers en vrijwilligers werken
effectief samen om mooie concerten en
dance-events neer te zetten.

L + ♫= J

Foto: Bob Geilings
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Dé Jeugdtheaterschool
Haarlemmermeer
Ieder jaar presenteren de
leerlingen van 25 klassen van Dé
Jeugdtheaterschool Haarlemmermeer
(onderdeel van Pier K) zich in
Het Eindfestival. Het bruist van korte
voorstellingen en het krioelt van
leerlingen, docenten en bezoekers.
We zien de leerlingen presenteren
op de toppen van hun kunnen.
Het Eindfestival is voor leerlingen
de opmaat naar een volgende stap
in hun theatrale carrière op
Dé Jeugdtheaterschool.
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6.

PIER K

Pier K is het centrum voor de kunsten in
Haarlemmermeer dat alle kunstdisciplines in
huis heeft en zowel binnen- als buitenschools
cultuuronderwijs verzorgt in haar uitstekend
geoutilleerde panden in Hoofddorp en
Nieuw-Vennep, binnen een aantal kernen en op
alle scholen voor het primair- en voortgezet
onderwijs. Landelijk gezien is Pier K koploper
in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
cultuuronderwijs. Pier K werkt met een vaste
kern van breed opgeleide docenten in vaste
dienst met daaromheen een flexibele schil
van specialisten. Dankzij deze samenhang
in de organisatie en de deskundigheid van
ondersteunende medewerkers en met een
ondernemende houding speelt Pier K met
succes in op veranderende tijden.
Cultuuronderwijs is van groot belang in
het bijzonder voor kinderen en jongeren.
Cultuuronderwijs draagt bij aan kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en
deelname aan de maatschappij. Cultuuronderwijs stelt jonge mensen in staat om hun
eigen talenten te ontplooien, laat ze kennis
maken met kunst en cultuur, met esthetiek en
ethiek en leert ze gevoelens uit te drukken en
betekenis te geven. Cultuuronderwijs zorgt
voor een eigen manier van leren en
communiceren en is daarin aanvullend op
andere kennisdomeinen en vakgebieden.
Cultuuronderwijs bevordert historisch
besef, draagt bij aan de vorming van een
eigen identiteit en stimuleert een creatieve,
onderzoekende houding waarvan kinderen en
jongeren een leven lang profiteren. En cultuuronderwijs geeft plezier en draagt bij
aan het algemene welzijn.

6.1

Missie

Pier K zorgt vol overtuiging voor een breed en
hoogwaardig aanbod in cultuuronderwijs – ter
ontdekking, ontplooiing, verbinding, uiting en
plezier.

6.2

Visie

Pier K neemt als culturele onderneming verantwoordelijkheid voor cultuuronderwijs in nauwe
samenwerking met partners in het culturele,
maatschappelijke en onderwijsveld, zodat
zoveel mogelijk inwoners van Haarlemmermeer
in aanraking komen met en zich ontwikkelen in
kunst en cultuur.

6.3

Strategie

De komende jaren staan in het teken van
samen met verschillende partners voortbouwen
op het fundament dat in de afgelopen tijd is
gelegd en voor een groot publiek zichtbaar
maken tot welke prachtige activiteiten dit leidt
voor alle inwoners van Haarlemmermeer.
Pier K:
Speelt flexibel in op de vraag van haar
klanten en samenwerkingspartners. Pier K
hanteert hierbij de principes van cultureel
ondernemerschap: alertheid, durf, innovatie,
realisatie van maatschappelijke meerwaarde
en gastvrijheid.
Is er voor jong en oud, maar richt zich in
het bijzonder op kinderen, jongeren en
kwetsbare groepen.
Zorgt voor een breed en gevarieerd palet
aan activiteiten op het gebied van kunst
en cultuur, van laagdrempelig aanbod tot
begeleiding van kunstzinnig toptalent.
Handelt vanuit passie, met persoonlijke
aandacht en levert kwaliteit.
Blijft koploper in de branche; blijft het
aanbod en de werkwijzen vernieuwen.
Werkt intensief samen met de andere labels
in Het Cultuurgebouw.
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Treedt op als verbinder van kunst en
cultuur, bijvoorbeeld door andere culturele
aanbieders ruimte te bieden in de mooie
panden.
Geeft prioriteit aan cultuuronderwijs op
school. Tweede prioriteit vormen kwetsbare
burgers en (top)talentontwikkeling van
kinderen en jongeren in de vrije tijd.
Spreidt haar activiteiten uit in de kernen
van Haarlemmermeer, zodat deze voor
een brede groep dichtbij huis of school
toegankelijk zijn.
Is gericht op een zo groot mogelijk bereik.
Om dat te bereiken zijn marketing en
programmering cultuuronderwijs onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Heeft gekwalificeerde en gemotiveerde
medewerkers en vrijwilligers.
De strategie is verder uitgewerkt voor de
verschillende onderdelen van Pier K.

Breed en hoogwaardig
aanbod cultuuronderwijs.
Cultuuronderwijs op school
De onafhankelijke adviseur voor cultuuronderwijs Haarlemmermeer is bij Pier K
gevestigd. De scholen dragen er in samenwerking met Pier K zorg voor dat cultuuronderwijs
wordt geïntegreerd in het curriculum van de
school. Pier K versterkt haar relatie met het
onderwijs verder en inspireert daarbij het
onderwijs op het gebied van cultuuronderwijs.
Deskundigheidsbevordering voor leerkrachten
speelt daarbij een belangrijke rol.
Pier K voelt zich samen met scholen verantwoordelijk voor kwalitatief goed cultuuronderwijs op school en gaat daarvoor partnerships met scholen aan waarbij voor meerdere
jaren afspraken worden gemaakt en waarin zij
elk vanuit de eigen kracht tot een bij het profiel
van de school passende aanpak komen.
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Waar mogelijk zet Pier K daar de eigen mensen
op in, die zij ook verder zal bekwamen; waar
nodig haalt zij er mensen van buiten bij.
De scholen voor primair onderwijs
ontwikkelen in samenwerking met Pier K en
andere culturele partners, cultuuronderwijs
met behulp van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Scholen die zich binnen
cultuuronderwijs richten op muziekonderwijs
maken gebruik van de landelijke regeling Impuls
Muziekonderwijs en de expertise op dit gebied
van Pier K en andere culturele partners.
Pier K ondersteunt het speciaal onderwijs bij
het onderzoeken van mogelijkheden op het
gebied van cultuuronderwijs op deze scholen.
Juist cultuuronderwijs heeft veel te bieden aan
kinderen en jongeren op deze scholen.
Pier K inspireert het primair onderwijs tot
naschools aanbod op school en laat dat
aansluiten bij activiteiten onder schooltijd,
zodat kinderen na schooltijd makkelijk en
dichtbij huis Pier K-activiteiten kunnen
vervolgen. Met inzet op cultuuronderwijs op
school vergroot Pier K ook haar potentiële
markt voor cultuuronderwijs in de vrije tijd.
Scholen voor voortgezet onderwijs willen
cultuuronderwijs op school samen met Pier K
en andere partners ontwikkelen in het project
Innovatie Cultuuronderwijs. Pier K zoekt
daarbij partners die het project financieel
ondersteunen.
Cultuuronderwijs en
(Top)talentontwikkeling in de vrije tijd.
Pier K garandeert een kwalitatief hoogwaardig
aanbod. Leerlijnen en lessenplannen die de
activiteiten ondersteunen worden verder
ontwikkeld.
Voor getalenteerde leerlingen zijn er in
alle kunstdisciplines mogelijkheden zich te
ontwikkelen. De top van deze leerlingen krijgt
de kans zich een jaar lang versneld te scholen

in het multidisciplinaire programma Talent
aan de Top, dat geheel wordt gedekt uit eigen
bijdragen en sponsorbijdragen. Ieder jaar
stromen talenten door naar kunstvakopleidingen.
Er zijn speerpunten bij de ontwikkeling van
de leerlijnen. Algemeen geldt dat activiteiten
voor kwetsbare burgers in het vrijetijdsaanbod
worden geïntegreerd. Pier K biedt haar
basisactiviteiten voor kinderen en jongeren
steeds meer dichtbij hun huis aan, in kernen
en wijken en in samenwerking met Stichting
Maatvast. Kleine Pier geldt als aanbod in alle
kunstdisciplines voor de allerkleinste kinderen
en hun ouders (0 - 6 jaar).
Pier K loopt landelijk voorop met de innovatie
van het muziekonderwijs. Er vindt een verdere
ontwikkeling plaats van Muziekmakers en
Muziekbende, de muzieklesvormen voor
kinderen en jongeren, waarbij samenspel
belangrijk is en de les wordt ondersteund door
een e-learning programma.
Bij Beeldende Kunst worden de KinderKunstAcademie (voor kinderen tot 12 jaar),
jongerenateliers en basiscursussen voor
volwassenen ontwikkeld.
De Jeugdtheaterschool Haarlemmermeer
(onderdeel van Pier K) zoekt aansluiting bij het
kunstvakonderwijs (mbo en hbo) in de vorm
van het bieden van een vooropleiding voor
kunstvakonderwijs.
De dansafdeling profileert zich in de veelheid
van dansscholen in Haarlemmermeer.
Pier K biedt laagdrempelige activiteiten zoals
vakantie-activiteiten, workshops en festivals om
zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken
met kunst en cultuur. Pier K gaat dat ook
op een aantal zondagen doen met een mooi
programma voor het hele gezin.
Kwetsbare burgers

Pier K verbetert de toegang voor kwetsbare
burgers, verlaagt de drempels en verbetert
de werving van deze doelgroepen in samenwerking met marketing. Pier K integreert de
activiteiten voor deze doelgroepen verder in
het programma in samenwerking met diverse
maatschappelijke partners.
Pier K breidt, in samenwerking met Stichting de
Linde, de dagbesteding uit naar specialisatie op
gebied van theater.
Pier K onderzoekt het faciliteren van een
laagdrempelige ontmoetingsfunctie voor
speciale doelgroepen. Waar dat wat toevoegt,
werkt Pier K hier samen met de andere labels
in Het Cultuurgebouw.
Amateurkunst
Pier K organiseert jaarlijks in de hele maand
juni Ik Toon waar amateurkunstenaars nadrukkelijk worden uitgenodigd zich te laten zien
en samenwerkingen worden aangemoedigd en
gefaciliteerd.
Pier K ondersteunt leerlingen van harmonie- en
fanfareorkesten met een opleiding en daaraan
verbonden speciaal HaFa (korting)tarief.
Pier K organiseert jaarlijks het blaasorkestenfestival, met harmonies en fanfares uit
Haarlemmermeer.
Projecten
Het projectenbureau van Pier K organiseert
activiteiten voor bedrijven en particulieren naar
vraag en veelal op maat. Verdere samenwerking
in Het Cultuurgebouw biedt kansen om dit
uit te bouwen. Nader wordt bezien hoe dat
organisatorisch het beste vorm te geven en
hiermee verder invulling te geven aan het
concept Het Cultuurgebouw - ook van jou (zie
ook hoofdstuk 8).
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PODIUM VOOR ARCHITECTUUR
HAARLEMMERMEER EN SCHIPHOL
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7.

PODIUM VOOR ARCHITECTUUR

Het Podium voor Architectuur is het vijfde
label binnen Het Cultuurgebouw. Het Podium
voor Architectuur is het lokale architectuurcentrum voor de regio Haarlemmermeer
en Schiphol en is aanjager van grote en
kleine vraagstukken die belangrijk zijn voor
nu en later. Het Podium is daarnaast ook
aanjager en organisator van een uitgebreid
programma over de ruimtelijke inrichting van
de regio, oftewel de Metropo(o)lder. Binnen
expertmeetings, dialogen, exposities, excursies
en ontwerpsessies bespreekt een breed publiek
van diverse leeftijden de actuele vraagstukken
over de ruimtelijke inrichting. Bijvoorbeeld
hoe om te gaan met de toestroom van nieuwe
woningzoekenden, bezinning op grootschalige
woningbouw, discussie over place making
leegstand kantorenpark en gesprek over de
vraag hoe tot een betere luchthavenregio
te komen. Podium voor Architectuur werkt
bij deze vraagstukken nauw samen met
verschillende scholen voor voortgezet
onderwijs en opdrachtgevers aan projecten
genaamd Ontwerpen aan de polder.

7.1 Missie
Podium voor Architectuur is impactvolle
aanjager van vraagstukken die van belang zijn
voor de ruimtelijke inrichting en het welzijn in
Haarlemmermeer en agendeert deze kritisch
en onafhankelijk.

7.2 Visie
Podium voor Architectuur functioneert als
kennisnetwerk en inhoudelijk samenwerkingspartner voor diverse organisaties, variërend
van gemeentelijke relaties, bewoners,
ontwerpers en corporate connecties tot
onderwijsinstellingen.

lopen inzichtelijk en reikt hen de input en de
inzichten aan die zij nodig hebben om zich
vanuit de eigen identiteit met urgente zaken
bezig te houden.
Podium voor Architectuur programmeert op
een brede doelgroep: bewoners, jongeren,
voortgezet onderwijs, bedrijven, kleine zelfstandigen, ontwerpers, ondernemers, professionals,
lokale organisaties en andere geïnteresseerden.

7.3 Strategie
Podium voor Architectuur plaatst kenniscirculatie binnen het netwerk centraal, vanuit
integrale meerjarige programmering op urgente
ruimtelijke vraagstukken, op weg naar een
betere luchthavenregio.
De keuze voor de inhoud van het
programma steeds enten op urgente
ruimtelijke vraagstukken.
Toekomstgerichte vraagstukken vertalen
naar de ruimtelijke consequenties.
Ontwerpopgaven bespreekbaar maken
in workshops, conferenties met
tentoonstellingen, etc.
De ontwerpopgaven steeds toetsen aan de
vraag: in wat voor regio willen we leven?
De samenwerking met het grote aantal
diverse partners binnen en buiten Het
Cultuurgebouw vasthouden.
De samenwerking met kennisinstellingen
uitbreiden (wo/hbo).
De financiële positie versterken (via
donaties en samenwerkingsopdrachten).

Het programma van Het Podium voor
Architectuur maakt de complexe opgaven waar
stakeholders in Haarlemmermeer tegenaan
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8.

GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN

Gemeenschappelijk programma
Het Cultuurgebouw verzorgt ook de komende
jaren diverse labeloverstijgende activiteiten
waarmee dwarsverbanden en cross-overs
worden gelegd binnen Het Cultuurgebouw,
maar ook met organisaties en thema’s buiten
het Cultuurgebouw. Enkele voorbeelden uit de
veelheid daarvan zijn:
Leerlijnen in de vorm van Themapakketten
voor de hele basisschool met activiteiten
van verschillende culturele partners in
één leerlijn: Techniek in het museum (Mad
Science, Cruquius Museum, Pier K), Media
(Bibliotheek, Pier K) en Erfgoedleerlijn
Haarlemmermeer (musea, Pier K).
Literaire diners in de schouwburg
(De Meerse, Bibliotheek).
GIG Haarlemmermeer, ondersteund en
gefaciliteerd door alle labels.
De komende jaren zullen er weer diverse
ontmoetingen en debatten zijn die aansluiten
bij op dat moment actuele thema’s. Ook zijn tal
van inspirerende doelgroepgerichte activiteiten
voorzien zoals het Peuterfestival, Het
Kinderboekenfeest en Route 65.

Het Cultuurgebouw biedt ruimte
en faciliteiten voor amateurvoorstellingen, congressen,
partijen en evenementen van
amateurkunstverenigingen,
dansscholen, serviceclubs,
maatschappelijke instellingen,
bedrijven etc.
Het hele Cultuurgebouw is
beschikbaar om mooie events neer
te zetten. Het Cultuurgebouw
helpt met raad en daad om deze
events tot succes te brengen.
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Het Cultuurgebouw - ook van jou
Het Cultuurgebouw is, zoals de titel van dit
Meerjarenbeleidsplan weergeeft, er voor
iedereen in Haarlemmermeer.
Het Cultuurgebouw wil dat iedereen zich
er thuis voelt. Het Cultuurgebouw is er
voor iedereen in Haarlemmermeer ter
verrijking, ontmoeting en ontspanning.
Naast de professionele programmering
van voorstellingen, concerten, cursussen,
tentoonstellingen, lezingen en evenementen,
is het hele Cultuurgebouw beschikbaar voor
amateurvoorstellingen, congressen, partijen en
evenementen van amateurkunstverenigingen,
dansscholen, serviceclubs, maatschappelijke instellingen, enzovoort. Het hele Cultuurgebouw,
waaronder de Passage, is beschikbaar voor deze
organisaties om mooie events neer te zetten.
Deze organisaties kunnen de prachtige en goed
geoutilleerde ruimtes daarvoor huren tegen
aangepaste (culturele) tarieven.
Het Cultuurgebouw is, passend bij de
spilfunctie in de culturele sector en de
maatschappelijke toegevoegde waarde die
Het Cultuurgebouw wil bieden, ook
beschikbaar om deze events met raad en daad
tot een succes te brengen. Op korte termijn
nodigt Het Cultuurgebouw potentiële nieuwe
gebruikers uit om hier evenementen te houden.
Met Ik Toon, voorheen de Week van de
Amateurkunst, had Pier K al de traditie om
samen met amateurkunstverenigingen en
dansscholen in de kernen amateurkunsten
te tonen. Het Cultuurgebouw zal samen met
partners het initiatief nemen om op locatie in
kernen ook professionele kunsten te tonen.
Aansluitend bij het concept Het Cultuurgebouw
- ook van jou creëert, modereert en onderhoudt
Het Cultuurgebouw een website vanuit de
gedachte van een digitale marktplaats. Deze
marktplaats heeft tot doel om voor iedere
Haarlemmermeerse cultuurliefhebber een
virtuele informatie-, ontmoetings- en

uitwisselingsruimte te zijn. Inwoners en
culturele organisaties kunnen zelf vraag
en aanbod ten aanzien van hun kunst- en
cultuuractiviteiten kenbaar maken.
De digitale marktplaats is daarmee een
24/7 geopende ontmoetingsplek, waarmee
cultuur-geïnteresseerden uit alle kernen van
Haarlemmermeer (of in Haarlemmermeer
cultureel actief) over de barrière van de
geografische afstand, tussen de grote en kleine
woonkernen, kunnen stappen. De digitale
marktplaats staat open voor actief en gratis
gebruik door alle inwoners en culturele
organisaties in Haarlemmermeer, zowel uit
de hoek van de amateurkunst als van het
professionele veld.

Verhuur
Het Cultuurgebouw is een zeer goed geoutilleerde congres- en evenementenlocatie voor
zakelijke partijen die de inspirerende culturele
omgeving als meerwaarde willen inzetten voor
hun eigen programma en/of activiteiten. Door
de gezamenlijke verhuur van het gevarieerde
totaalaanbod van ruimtes en faciliteiten kan Het
Cultuurgebouw haar positie in de markt verder
versterken. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen commerciële en culturele verhuur.
Deze laatste categorie wordt gerekend tot de
kerntaak van het open podium dat Het
Cultuurgebouw wil zijn. Zo worden bij
De Meerse op jaarbasis ongeveer 40 amateur-,
school- en dansvoorstellingen gegeven waar
ongeveer 15.000 bezoekers bij betrokken
zijn. De diversiteit van de labels in Het
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Cultuurgebouw biedt voor zowel culturele
als commerciële verhuringen een scala aan
mogelijkheden.
Horeca
De horeca moet kwalitatief hoogwaardig zijn
om het beste in gastvrijheid te kunnen leveren.
De horeca heeft namelijk voor alle activiteiten
van De Meerse en voor evenementen elders
in Het Cultuurgebouw een ondersteunende en
sfeerbepalende functie. De beleving van theater,
film, evenementen en verhuur is in grote mate
afhankelijk van de kwaliteit van de horeca.
Dit heeft onder andere invloed op de verblijfsduur van bezoekers in Het Cultuurgebouw.
Er is daarom gekozen om de catering en de
banqueting binnen Het Cultuurgebouw zoveel
mogelijk in eigen hand te houden. Hiermee
wordt de kwaliteit en de continuïteit bewaakt.

Het Cultuurgebouw zet hiervoor het
scholenteam in, bestaande uit:
Label-gebonden experts cultuuronderwijs,
leesbevordering en mediawijsheid.
De onafhankelijk adviseur cultuuronderwijs/
projectleider kunstencultuuropschool.nl.
Onderwijsexperts van de cultuurpartners
in Haarlemmermeer.
Ten behoeve van inhoudelijke afstemming en
samenwerking van de onderwijsexperts richt
het Cultuurgebouw een deel van het CRM
(Customer Relations Management systeem)
in op de school als klant. Daarop aansluitend
ontwikkelt Het Cultuurgebouw de portal
www.cultuurindeklas.nl (werktitel) als marketingtool voor het aanbod cultuuronderwijs,
leesbevordering en mediawijsheid.

Gastvrijheid is je gast zo
welkom te laten voelen dat hij De site www.kunstencultuuropschool.nl is
zich meer thuis voelt dan te gast. het digitale platform voor de gemeentelijke
Cultuurgebouw voor de klas
Binnen Het Cultuurgebouw en met partners
wordt intensief samengewerkt ten behoeve van
de dienstverlening aan en de samenwerking
met de scholen voor primair en voortgezet
onderwijs in Haarlemmermeer. Dit met het oog
op de culturele ontplooiing en leesbevordering
van de leerlingen.
De school staat hierbij centraal in al zijn
geledingen - leerlingen, leerkracht/docent,
schoolleiding en schoolbestuur - met de focus
op het onderwijsleerproces, de interactie
tussen leren en onderwijzen en dat in een
inspirerende leeromgeving.
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subsidieregelingen Kunstmenu (PO) en
Cultuurparcours (VO). De scholen in
Haarlemmermeer, aanbieders en de
gemeente maken gebruik van deze site.
De onafhankelijk adviseur /projectleider
kunstencultuuropschool.nl ondersteunt en
adviseert vanuit Het Cultuurgebouw de
scholen om de kwaliteit van de cultuuronderwijsactiviteiten te bevorderen, gebaseerd op
actueel cultuuronderwijsbeleid van scholen en
schoolbesturen.
De labels sluiten proactief aan bij landelijke
ontwikkelingen zoals Bibliotheek Op School
(dBos) en Cultuureducatie met Kwaliteit
(CMK).

9.

STAF EN ONDERSTEUNING

Het Cultuurgebouw kent een aantal shared
services die de primaire processen van
de labels, het management en het bestuur
adequaat adviseren en ondersteunen.

de werkwijze verder geoptimaliseerd, wat in de
daaropvolgende jaren naar verwachting leidt tot
een verdere jaarlijkse stijging van ruim 5% van
het aantal transacties.

Marketing & communicatie
De afdeling Marketing & Communicatie zorgt
ervoor dat ze de wensen van de (potentiële)
klanten goed kent en dat ze die kennis gebruikt
om als sparringpartner op te treden voor de
programmeurs. Marketing en programmeurs
werken samen om zoveel mogelijk inwoners
van Haarlemmermeer te laten genieten van en
zich te ontwikkelen ten aanzien van kunst en
cultuur en zich te verrijken met de cultuur en
kennis die Het Cultuurgebouw en haar labels
te bieden hebben.

Jaarlijks worden er in overleg met de labels
marketingplannen gemaakt waarin de
marketingstrategie wordt uitgewerkt in
marketing- en communicatiedoelstellingen,
activiteiten, planning, personele resources
en het budget.

Herhaling is de kracht van marketing.
Herhaling is de kracht van marketing.
De afgelopen periode heeft Het Cultuurgebouw geïnvesteerd in ondersteunende
marketingsystemen, die de basis leggen voor
een effectieve en efficiënte marketingaanpak.
Het kunnen werken met één gelijke systematiek
voor Het Cultuurgebouw en de labels is
daarbij essentieel. De afdeling Marketing &
Communicatie heeft vanaf 2017 de beschikking
over een centraal CRM-systeem, waarin de
klant-en transactiedata van alle labels overzichtelijk samengevoegd en beschikbaar zijn. Via
het direct aan het CRM-systeem gekoppelde
campagnesysteem worden vervolgens
(potentiële) klanten via verschillende online
kanalen benaderd. Alle contactmomenten met
de klant worden integraal vastgelegd, waardoor
een volledig klantbeeld ontstaat en de klanten
op basis daarvan optimaal worden bediend.
Door optimaal gebruik te maken van deze
systemen wordt in het eerste jaar na ingebruikname (2017) een stijging van 3 à 4% van
het aantal transacties verwacht ten opzichte
van de huidige situatie. Aan de hand van de
opgedane ervaringen in het eerste jaar wordt

In 2016 heeft Het Cultuurgebouw zich verder
bekwaamd met het traject Wijzer werven om
het aandeel inkomsten uit de derde geldstroom
(via sponsoring, fondsen en dergelijke) te laten
toenemen. Het Cultuurgebouw heeft veel te
bieden voor de zakelijke markt. De gepleegde
inspanningen hebben ook tot eerste successen
geleid. In het bijzonder de bestuurder en de
directeuren zetten zich, ondersteund door een
relatiemanager, verder in om op dit punt de
gewenste successen te boeken.
Klantcontactcentrum
Het Klantcontactcentrum (KCC) heeft de rol
van frontoffice, waarmee de bezoekers van
Het Cultuurgebouw op locatie, per telefoon
of e-mail het eerste directe contact hebben
voor hun theaterkaartje, cursus of informatie.
Op korte termijn wordt het KCC verplaatst
naar het hart van het Cultuurgebouw in de
hal van Pier K direct aan de Passage. Hiermee
wordt een klantvriendelijke plek gerealiseerd
die het tevens mogelijk maakt om doelmatiger
te werken dan in de huidige situatie. Met het
binnenkort geïmplementeerde CRM-systeem
kan ook het KCC de klanten optimaal
bedienen.
Financiën & control
De afdeling Financiën & control geeft financieel
advies en administratieve ondersteuning aan
zowel de organisatie als geheel als aan de labels
binnen Het Cultuurgebouw, waarbij juistheid,
nauwkeurigheid, tijdigheid, betrokkenheid en
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bereikbaarheid speerpunten zijn. Het grootste
deel van de financiële administratie wordt
uitgevoerd in eigen beheer. De financiële
administratie van De Bibliotheek wordt extern
verzorgd. Op korte termijn worden stappen
gezet om de financiële administratie nog
doelmatiger te organiseren. Tevens worden
op korte termijn de voor- en nadelen, van het
vanaf 2018 verder zelf doen, versus uitbesteden
van deze werkzaamheden, op een rij gezet.
Personeel & Organisatie
De afdeling adviseert over het HR-beleid
en de organisatieontwikkeling en is erop
gericht dat Het Cultuurgebouw en de labels
de juiste competenties in huis hebben om de
ambities te realiseren. P&O ondersteunt bij de
uitvoering van het HR-beleid en verzorgt de
personeelsadministratie. De afgelopen tijd is
de administratie voor het hele Cultuurgebouw
op orde gebracht en waar mogelijk geautomatiseerd. Hiermee kan op korte termijn een
beperking van de formatie worden gerealiseerd
en de focus verder worden gelegd op het
strategisch HR-beleid en de ontwikkeling van
de organisatie, waarmee de missies van
Het Cultuurgebouw en de labels werkelijkheid
worden.
ICT
De afdeling draagt bij aan het realiseren van de
ambities en prestaties van Het Cultuurgebouw
en haar labels en verbetert de eigen prestaties
op het gebied van beheer en onderhoud van
het netwerk. De afdeling ICT innoveert met
als doel de huidige producten en diensten te
verbeteren of te komen tot nieuwe proposities
voor klanten met behulp van de inzet van
nieuwe technologie. De afdeling beoordeelt
ICT oplossingen, adviseert over te maken
keuzes en stippelt een meerjarige ICT strategie
uit waarbij er een samenhang is tussen de
processen, de functionaliteit, de gegevens en de
techniek.
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De komende jaren wordt gewerkt aan het
vereenvoudigen van het applicatielandschap
en het koppelen van de gebruikte systemen
waardoor maximale efficiëntie wordt behaald.
De klantendatabase (CRM) krijgt een centrale
plek binnen het applicatielandschap.
Hier vandaan wordt alle klantinformatie
gedistribueerd, beheerd en onderhouden
waardoor een goed klantbeeld ontstaat en op
basis waarvan marketingacties kunnen worden
ingezet.
De websites van de labels en Het Cultuurgebouw worden vernieuwd en een digitale
marktplaats zorgt voor het platvorm waar
vraag naar en aanbod van cultuur in
Haarlemmermeer bij elkaar komt.
Facilitaire Dienst
De Facilitaire Dienst ontwikkelt zich naar
een platte organisatie met allround inzetbare
medewerkers, die Het Cultuurgebouw als
geheel en de labels afzonderlijk optimaal
faciliteren om de ambities waar te maken.
Hierbij zet de Facilitaire Dienst zich onder
meer in om tot een optimaler ruimtegebruik te
komen.
De Bibliotheek in Nieuw-Vennep wordt op
zo kort mogelijke termijn gehuisvest bij
Pier K Nieuw-Vennep. Het leidt ertoe dat de
gebruikers van De Bibliotheek kennis kunnen
nemen van het mooie aanbod van Pier K en
omgekeerd. Tevens zal sprake zijn van een
optimaler ruimtegebruik en kostenbesparing.
Voor de bibliotheken in Badhoevedorp en
Zwanenburg wordt voorzien in een meer bij
de eisen van deze tijd passende huisvesting.
Het klimaat in Het Cultuurgebouw laat al lang
te wensen over. Inspanningen, in overleg met de
gemeente als verhuurder, zijn erop gericht om
dit probleem nu echt op te lossen.

10.

FINANCIËN

Onderstaande tabel bevat de samenvatting van
de meerjarenbegroting (bedragen x € 1.000)

99

2020

262

2019

Cultuurgebouw

2.661

2018

Subsidies derden

1.529

Totaal

Totaal

623

Podiumorganisatie

Eigen omzetten

Pier K

Bibliotheek

2017

5.075

5.255

5.405

5.477

99

99

99

99

Subsidie gemeente

3.287

2.986

1.538

7.367 15.179

15.422

15.427

15.610

Totale baten

3.911

4.615

4.199

7.629 20.353

20.776

20.931

21.186

Personeelslasten

1.784

3.017

1.618

2.349

8.768

8.879

8.991

9.105

994

760

139

4.702

6.595

6.670

6.170

6.238

Overige kosten

1.006

866

2.390

578

4.840

5.161

5.497

5.550

Totale kosten

3.784

4.644

4.147

7.629 20.204

20.710

20.658

20.893

81

81

9

231

147

282

Huisvestingslasten

Inzet bestemmingsreserves en -fondsen
Resultaat na inzet
bestemmingsreserves en -fondsen

81

127

52

52

0

293

‘Het is overduidelijk een
begroting. Er staan veel
getallen in.’ (George W. Bush)
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BIJLAGE 1. WAT VOOR TYPE GEMEENTE IS HAARLEMMERMEER?
Het Cultuurgebouw werkt in en voor een
a-typische gemeente met een jonge geschiedenis. Haarlemmermeer kent nu twee grote
en 24 andere kernen verspreid over een grote
oppervlakte in een contrastrijk landschap,
variërend van dorpse tot hoogstedelijke
karakters. Met de aanstaande gemeentelijke
herindeling komen er nog vijf kernen bij.
Haarlemmermeer is gelegen tussen (grote)
steden met een historisch centrum en een
veelomvattend cultureel aanbod, hetgeen
een flinke concurrentie meebrengt voor het
culturele aanbod in Haarlemmermeer.
De bevolking van Haarlemmermeer is in de

voorbije jaren flink gegroeid. Nu zijn er 145.000
inwoners en na de herindeling ruim 150.000
die veelal een beperkte binding hebben met de
gemeente. Als er al binding is, is die er vooral
met de eigen kern. Kenmerkend is ook het
grote aantal jonge gezinnen.
Haarlemmermeer kent een iets hoger
dan gemiddeld percentage niet-westerse
allochtonen (13,6% versus 12,1%).
Haarlemmermeer is een ondernemende
gemeente en kent meer arbeidsplaatsen dan
inwoners. Hoofddorp is te typeren als nieuwe
stad met een centrumfunctie voor een groot
deel van de gemeente.

Foto: Kees van der Veer
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BIJLAGE 2 EISEN EN WENSEN VAN STAKEHOLDERS
Gemeente
De gemeente zorgt voor een groot deel van
de inkomsten uit subsidie en is in die zin ook
opdrachtgever en tevens eigenaar van een
groot deel van de panden.
Zij is daarmee de belangrijkste stakeholder van
Het Cultuurgebouw en heeft de volgende eisen
en wensen:
Een kwalitatief goed cultureel aanbod is
essentieel voor het maatschappelijk
belevingsniveau in Haarlemmermeer.
Kunst en cultuur zal de identiteit van de
gemeente Haarlemmermeer verbeelden
en versterken, waardoor de culturele en
economische aantrekkingskracht van de
gemeente wordt versterkt.
Zij verwacht dat Het Cultuurgebouw een
spilfunctie vervult; dat wil zeggen optreedt
als aanjager, initiator en facilitator van kunst
en cultuur.
Zij verwacht samenwerking met partners
om maatschappelijke vraagstukken het hoofd
te bieden.
Zij verwacht cultureel ondernemerschap.
Zij verwacht dat Het Cultuurgebouw van
betekenis is op het sociaal domein ten
aanzien van kwetsbare groepen.
Zij stimuleert dat kinderen en jongeren
met de volle breedte van kunst en cultuur
kennismaken via het onderwijs en de
culturele instellingen.

Zij wenst beschikbaarstelling van laagdrempelige faciliteiten om informatie te kunnen
vergaren en om ontwikkeling en ontspanning
te stimuleren.
Zij verwacht een podium voor ontmoeting
en debat.
De gemeente vindt samenwerking met het
Kunstfort bij Vijfhuizen, Cruquius Museum en
Historisch Museum Haarlemmermeer van
belang.
Zij verwacht programmering op urgente
ruimtelijke vraagstukken op gebied van
wonen, werken, leren, leven, mobiliteit en
voedsel.
Zij wenst de ontwikkeling en realisatie van
een cultureel evenement in samenwerking
met de partners Kunstfort bij Vijfhuizen,
Cruquius Museum en Historisch Museum
Haarlemmermeer, gericht op het delen van
cultuur en erfgoed met een breed publiek uit
de polder.
De gemeente wil graag dat het landschap en
de geschiedenis als inspiratiebron gebruikt
worden.
De gemeente wil overgaan naar meer
globale sturing op maatschappelijke effecten
en overgaan tot meerjarige afspraken.
De gemeente wil, evenals
Het Cultuurgebouw zelf, dat de
eigen vermogenspositie groeit.

Zij wil de creatieve en kunstzinnige
vermogens van kinderen en jongeren
vergroten.
De gemeente wil plezier in cultuur en
kunstzinnig talent ontwikkelen.
Zij verwacht stimulering van taalontwikkeling
om de zelfredzaamheid van de inwoners
te vergroten door samenwerking met het
onderwijs en door het beschikbaar stellen
van materialen en faciliteiten.
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Individuele klanten
Zij komen voor ontmoeting, inspiratie,
ontwikkeling, verrijking, ontspanning en
ontroering.
Zij willen een gevarieerd en actueel aanbod.
Zij willen een digitaal aanbod.
Zij verlangen ruime openingstijden.
Zij verwachten een goede
prijs-kwaliteitverhouding.
Scholen
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Willen voor het voortgezet onderwijs (vo)
de samenwerking continueren en intensiveren ten aanzien van ruimtelijke inrichting.
Willen de activiteiten in het kader van
Innovatie Cultuuronderwijs (vo) voortzetten;
en er willen meer scholen meedoen.
Willen qua aanbod een combinatie van
gemak (Themapakketten), kwaliteit en van
betrokken zijn bij producten tot co-creatie.
Willen een aanbod van mediawijsheid
voor het po en het vo.
Willen meer digitaal aanbod.

Willen een kwalitatief goed aanbod
cultuuronderwijs (waaronder innovatie)
tegen een redelijke prijs.

Willen ondersteuning bij taalontwikkeling
en het creëren van leesplezier door advies
en trainingen aan leescoördinatoren en het
bieden van programma’s en expertise

Willen voortzetting van de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit voor het
primair onderwijs.

Willen een doorontwikkeling van de inhoud
en de aanpak van De Bibliotheek op School
voor het po en het vo.

Willen deelnemen aan de regeling Impuls
Muziekonderwijs voor het primair onderwijs
(po).

Afstemming met De Bibliotheek over
doelstellingen taal- en leesbeleid en
mediawijsheid.

De KSH wil samen met Pier K een 3-jarige
muziekklas ontwikkelen (nu regeling
Kinderen maken Muziek) en samenwerken
op het gebied van theater.
Musea
Het gaat om het Historisch Museum
Haarlemmermeer, Cruquius Museum, Crash
en het Kunstfort bij Vijfhuizen. Zij willen de
samenwerking met in het bijzonder Pier K bij
de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor
het primair onderwijs graag voorzetten en dat
geldt ook voor het gezamenlijk ontwikkelen en
uitvoeren van diverse producten voor scholen
en het organiseren van de Ringbiënnale.
Amateurverenigingen
Muziekverenigingen willen graag blijven
samenwerken en maken graag gebruik van
de HaFa opleiding en korting die Pier K
kent voor muzieklessen voor leden van de
muziekverenigingen.
De amateurverenigingen maken graag
gebruik van de faciliteiten van Het
Cultuurgebouw die beschikbaar worden
gesteld tegen een redelijk tarief (cultureel of
minder).

Partners in de Maatschappelijke
Ondernemersgroep
Het Cultuurgebouw vormt met een aantal
andere maatschappelijke ondernemers,
waaronder MeerWaarde, Maatvast, De Linde,
Ymere en SKH, de Maatschappelijke Ondernemersgroep. Onderling worden ervaringen
uitgewisseld, gezamenlijke initiatieven worden
genomen om van betekenis te zijn voor
kwetsbare groepen en de partners maken
graag gebruik van de prachtige faciliteiten die
Het Cultuurgebouw te bieden heeft.
Bedrijfsleven
Het Cultuurgebouw is voor hen een
(potentiële) partner om hun eigen business te
versterken.
Medewerkers
Zij waarderen interne talentontwikkeling.
Zij willen de kans krijgen om zich in te
zetten daar waar er vraag is naar hun
talenten en capaciteiten.
Zij vinden transparantie van beleidskeuzes
van belang.

De amateurverenigingen stellen de
organisatie van Ik Toon (voorheen de Week
van de Amateurkunst) door Pier K erg op
prijs en zien uit naar uitbreiding van het
aantal activiteiten.
Professionele gezelschappen en
impresariaten
Zij vinden gastvrijheid, adequate technische
ondersteuning, eerlijke deals en een
meerjarenperspectief van groot belang. Met dat
laatste doelen ze op het groeiperspectief om
van Het Oude Raadhuis, via de kleine zaal op
het podium van de grote zaal van De Meerse te
kunnen staan.
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BIJLAGE 3 SWOT - HET CULTUURGEBOUW ALS GEHEEL
Sterktes
Sterke labels met krachtig eigen profiel.
Door fusie meer cross-overs; labeloverstijgende programma’s in ontwikkeling.
Alles onder één dak.
Goed geoutilleerde panden.
Breed en kwalitatief goed cultureel aanbod.
Door fusie; één gesprekspartner voor
stakeholders/samenwerkingspartners.
Idem; geprofessionaliseerde staf en
ondersteuning (deels nog in ontwikkeling).
Betrokken en gedreven professionals.

Zwaktes
Beeld Cultuurgebouw; bastion met
hoge drempel.
Culturele activiteiten van buitenaf niet
zichtbaar.
Bewegwijzering binnen Het Cultuurgebouw
nog niet optimaal.
‘Samengesteld gezin’ in ontwikkeling; soms
botsende bedrijfsculturen.
Niet optimale ruimtebenutting.
Klimaatbeheersing.
Beperkte vermogenspositie.

Groeiende en herkenbare inbedding in lokale
netwerken.
Groot bereik in aantal mensen en
variëteit qua leeftijdsgroepen.

Kansen
Economisch herstel.
Groei van bedrijvigheid.
Inrichting van het Raadhuisplein.
Betekenis geven in het sociaal domein;
bevorderen maatschappelijke participatie
Politieke aandacht voor identiteits- en
waarde-gedreven thema’s.
Inspelen op zingevingsvragen en vraag naar
zinvolle vrije tijdsbesteding ook op zondagen.
Nog meer dwarsverbanden tussen de labels.
Ruimte, kennis en faciliteiten bieden aan
culturele en maatschappelijke initiatieven
Ingaan op behoeften bedrijven om zich te
manifesteren / sponsoring.
Ruimte, kennis en faciliteiten bieden
aan bedrijven.
Gebruik maken van geavanceerde
marketingtools.
Gebruik maken van derde geldstroom.
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Bedreigingen
Raadhuisplein nu niet aantrekkelijk.
Verbouwingen Raadhuisplein en
Raadhuis (tijdelijk).
Huidige populistische sentimenten /
perceptie elitaire karakter cultuur.

SWOT - DE BIBLIOTHEEK HAARLEMMERMEER
Sterktes
Bekende laagdrempelige en onafhankelijke
voorziening.

Zwaktes
(Achterhaald) imago Bibliotheek als
overleefd instituut.

Digitale dienstverlening (laagdrempelige
toegang tot digitale bronnen, waaronder
e-books).
Branchegerichte samenwerking (landelijke
aanpak en ondersteuning).
Lokale samenwerking met andere
maatschappelijke organisaties.
Deskundige en betrokken medewerkers.
Ondernemende medewerkers.

Kansen
Activiteiten in het kader van sociaal domein.
- Bestrijding laaggeletterdheid en
vereenzaming.
- Ondersteuning bij communicatie met de
overheid.
- Inburgering vluchtelingen.
- Bestrijding werkloosheid.
Toename digitaal aanbod.
Samenwerking met maatschappelijke
instellingen.
Inzet van stagiaires en vrijwilligers.
Samenwerking met scholen
(leesbevordering op scholen).
Werk- en studieruimte en faciliteiten
voor toenemend aantal zzp’ers, leerlingen
en studenten.

Bedreigingen
Digitalisering van de maatschappij.
Ontlezing en daardoor terugloop
aantal uitleningen.
Toenemend digitaal aanbod.
Afnemende ledenaantallen.
Toenemend vrijetijdsaanbod
voor alle doelgroepen.
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SWOT - DE MEERSE
Sterktes
Naamsbekendheid.

Zwaktes

Brede programmering.

Drempel om naar theater te gaan
(imago theater).

Goede parkeergelegenheden.

Soms vroeger gericht.

Hecht team.

Vrijdagavond en in het weekend
overdag parkeren.

Hoog serviceniveau; gastvrijheid.
Persoonlijke benadering.
Professioneel.
Zaalcomfort.
Stevig lokaal, regionaal en landelijk netwerk.
Nieuwe mogelijkheden software CRM,
Yesplan, etc.
Betaalbare tarieven (tickets, horeca etc.)

Kansen
Nieuwe doelgroepen.

Bedreigingen
Cultuursubsidies gezelschappen
(continuïteit).
Toename aantal verhuurlocaties.
Geen eigen restaurant (meer).
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SWOT - DUYCKER/ARTQUAKE
Sterktes

Zwaktes

Betrokken en bevlogen team.

Te hoog gestelde verwachtingen.

Groeiende bezoekersaantallen.

Financiële situatie, kosten-baten
verhouding.

Mooie zalen, goede voorzieningen.
Divers / uniek programma.
Kwaliteit horeca.
Betrokken en bevlogen vrijwilligers.

Kansen

Te grote zalen voor afzetmarkt.
Toenemende kosten horecapersoneel.
Afhankelijkheid van vrijwilligers.

Bedreigingen

Uniek in de regio.

Haarlemmermeer als ‘trage afzetmarkt’.

Geografische ligging voor publiek
en bedrijf.

Geografische ligging voor
boekingskantoren.

Toenemende behoefte aan lokaal uitgaan.

Verder teruglopen Dance in poppodia.

Ontwikkeling uitgaansleven Hoofddorp.

Concurrentie gratis evenementen.

Toenemende vraag naar live-muziek.

Globalisering muziekindustrie.

Naamsbekendheid Duycker als
pop-instituut.

Onbekendheid van het fenomeen
poppodium.

Toegenomen focus externe relaties.
Samenwerking in Sociaal Domein.
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SWOT - PIER K
Sterktes

Zwaktes

Breed, gevarieerd en goed georganiseerd
aanbod van hoge kwaliteit.

Veel kleine banen bedreigen
betrokkenheid.

Cursisten worden actief begeleid bij
hun ontwikkeling in de leerlijnen.

Vergrijzing personeel.

Professionele, solide organisatie.
Breed opgeleide gekwalificeerde
kunstenaars-docenten in alle
kunstdisciplines.
Mooie en goed geoutilleerde
accommodaties en prima faciliteiten.
Groot regionaal, provinciaal en
landelijk netwerk.

Relatief grote organisatie dus
beperkte slagkracht.
Activiteiten zijn weinig zichtbaar.
Bezettingsgraad van lokalen buiten
cursustijd kan beter.
Te weinig kennis van de markt en
potentiële doelgroepen en concurrenten.
Weinig flexibele algemene voorwaarden.

Grote naamsbekendheid.
Aanwezig in de kernen van
Haarlemmermeer.

Kansen
Cultuuronderwijs op school krijgt van
Het Rijk en Gemeente Haarlemmermeer
volop de (financiële) aandacht in de
regelingen Cultuureducatie met Kwaliteit
en Impuls Muziekonderwijs.
Veel po scholen willen samenwerken
met Pier K en gebruik maken van
cultuuronderwijs.
Samenwerking met partners: maatschappelijk, cultureel en op het gebied van onderwijs.
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Bedreigingen
Concurrentie van zzp’ers en andere
commerciële aanbieders.
Mensen hebben de neiging zich korter
en/of flexibeler dan voorheen te binden
aan andere mensen en activiteiten.
Verdwijnen flexibele schil van freelancers
door nieuwe wetgeving.

SWOT - PODIUM VOOR ARCHITECTUUR
Sterktes
Kennis- en inhoudelijk samenwerkingspartner voor diverse organisaties.
Programmeert gevarieerd, van
laagdrempelig tot complexe opgaven.
Programmeert op een brede doelgroep.
Toenemende diversiteit aan bewoners in
leeftijd, etniciteit, opleiding.
Containerlocatie binnen Het Cultuurgebouw
is een statement.
Wisselende locaties in de regio spannend
voor publiek en eigenaren.
Sterke marketing en communicatie met
wisselende middelen.
Sterk team, dat uitgebreid kan worden op
projectbasis.
Programmaraad als expertgroep voor de
ontwerpopgaven.
Vrienden Podium als theoretisch adviseurs
op de inhoudelijke vraagstukken.

Kansen

Zwaktes
Kwetsbaar door de afhankelijkheid van
projectsubsidies.
Groot netwerk dat onderhouden dient te
worden en aangevuld.
Klein team dat uitgeput kan raken door
intensiteit programma.

Bedreigingen

Veel inhoudelijke ontwikkelingskansen
in de regio.
Op maat activiteiten organiseren
voor derden (excursies, diner met
vraagstuk enz.).
Betaalde samenwerkingsopdrachten
(bv Hoofddorp-Centraal en ontwerp
opgave Ymere, symposium BPD).
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